Kultur- och fritidsnämnden beslut 2019-10-17 Nya nämndmål för mandatperioden
Kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2022:
1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och
framtida yrkesliv
3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och
ett eget välbefinnande
4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftsaktiviteter för
alla
Målen ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och har ett medborgarfokus. Målen kräver
samarbete med andra nämnder samt andra aktörer i samhället. Målen är få och övergripande och
underlättar för verksamheterna att skapa effekt för deras målgrupper.
Målen pekar på en utveckling, en förflyttning jämfört med idag. Målen är mätbara.
Förslag till nämndmål presenterades för nämnd den 17 oktober för ett slutligt beslut. Delmål för åren
under mandatperioden ska ingå i nämndens budgetarbete. Målen kan komma att redigeras under
mandatperioden.
Målen ingår i Programbudget som presenteras för KSAU 16 oktober med KFN målförslag, och för KS
samt KF i november med av nämnd beslutade mål och metod för uppföljning.
Mätbarhet: Generellt kan en ökad användning/ökat antal besökare och deltagare/ av kultur- och
fritidsnämndens verksamheter vara grunden för mätning av måluppfyllelsen för samtliga fyra mål.
Resultatet kan sedan fördjupas genom att analysera och mäta olika delar, exempelvis olika målgrupper
enligt en särskild beskrivning för varje mål. I början av 2020 behöver nämnden få ett nuläge
presenterat för att kunna definiera en ambitionsnivå med delmål för året/åren framåt.
En särskild önskan finns att i mätningen inte bara ta hänsyn till de som besöker verksamheterna, utan
även de som inte gör det idag. En metodik för detta får undersökas av förvaltningen.
Hantering av ärendet under sammanträdet:
Nämnden får en genomgång av beredningens målförslag.
Nämnden för dialog med stöd av verksamhetsutvecklare omkring de fyra målförslagen, ett för varje
fullmäktigemål.
Ett önskemål är att ta med exempel i arbetsmaterialet och det fortsatta arbetet från fler verksamheter,
ex. sim- och sporthall, fritid. Förvaltningen har att hantera detta i det fortsatta arbetet.
Önskad effekt och mätbarhet diskuteras och förslag till mål godkänns.
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Summering av måldialog i kultur- och fritidsnämnd 16/5, 5/9, 17/10 samt beredning 3/10 2019
Hur kan Kultur och fritidsnämnden bidra till följande mål? Själva och/eller tillsammans med andra?
KF mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela
kommunen:
Dialog 16/5:




Stödja ideella krafter för tillväxt i hela kommunen.
Ta vara på och värna om/ säkra underhåll av det vi har.
Gynna miljötänk- dels för egna anläggningar men även ge morötter till föreningar.

Exempel från verksamheten Kultur- och fritidsförvaltningen 5/9:









(Bibliotek) Hagshult, utveckla till berättande bibliotek. Meröppet – ideella krafter kan använda
mer. Öppna, visa upp. Vidareutveckla miljöhörna, ex. förening som inspirerades till aktivitet
(UC/UG)Tillväxt i hela kommunen – ex ungdomsverksamheten haft buss för att synas/verka i
hela kommunen. Går dock emot miljömål. Exempel Sommarkul – hämtade från Bondstorp,
Klevshult etc. med buss.
(Bibliotek) – ansöka om medel till att ha bokbil som servar hela kommunen, även
äldreomsorgen.
(Ungdomsverksamhet) Ungdomar mer medvetna än vuxna kring miljöfrågor, fast inte när det
gäller deras egna transporter. Här kan UC/UG göra mer i samarbete med bibliotek. Gör Earth
hour varje år.
Föreningar nyttja lokaler mer – är mätbart
(Förvaltning, undersökning Eva G- Ungdomar – de som bor längst från tätort ofta mest
missnöjda, har inte samma möjlighet till delaktighet. Viktigt finnas i hela kommunen)

Målets effekt för verksamheten- fler besökare, mer synliggjorda, mer rättvist i kommunen (ex sagobil),
fler får ta del av utbudet, nå fler.
Nämnd 5/9: 1. Stödja ideella krafter för tillväxt i hela kommunen. Delmål, exempel:




Lokal för UC/UG i vaggeryd,
Kulturskolan närvaro i hela kommunen
Bibliotek närvaro i hela kommunen

Kultur- och fritidsnämndens beredning 3/10, beslut nämnd 17/10 KFN mål 1 2020-2022:
1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
Förtydligande av mål 1– Vi skall använda de verktyg vi har i egenskap av kommunal verksamhet för
att skapa förutsättningar för ideella krafter att verka i vår kommun. Exempel på vad som behöver
utvecklas är dialog, lokaler, service, kontaktmöjligheter för föreningar när de vill, blanketter.
Delmål kan exempelvis vara utvecklat föreningsstöd, föreningsplattform, förenkling av administration
och redovisning. Verksamheterna förväntas kunna sätta mål inom området.
Mätbarhet: Måluppfyllelsen för mål 1 kan definieras genom effekten att fler besöker våra
verksamheter på fler platser i kommunen samt genom att undersöka upplevelsen av dialogen och
stödet till de ideella krafterna.
Kommentar 17/10: Dialog kan förbättras genom föreningsplattform. Det är en utmaning att mäta även
de som inte deltar. Viktigt hålla igång ideella krafter, även ickeorganiserad verksamhet. Viktigt ta med
även fritidssidan i exempel till framtida arbete.
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Hur kan Kultur och fritidsnämnden bidra till följande mål? Själva och/eller tillsammans med andra?
KF mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv
och en utbildning med god kvalitet
Dialog 16/5:




Öppna upp möjligheter för ett varierat företagande för att bibehålla god sysselsättning och
varierat näringsliv med näringar även inom kultur och idrott. T.ex. personlig tränare. Mycket
småföretagande bidrar till låg arbetslöshet. Vi har sårbarhet med mycket legotillverkning.
Bidra genom koppling mellan att vilja bo och att det finns ett rikt kultur/fritidsliv.

Exempel från verksamheten Kultur- och fritidsförvaltningen 5/9:









(Bibliotek) Utveckla Makerspace (kommer idag även från Värnamo, gott betyg…)- inspirerar,
stärker vilja att arbeta med teknik. Ungdomar konstnärligt skapande, hur utveckla så att de har
möjlighet fortsätta sitt skapande o vara kvar i kommunen, inte behöva åka till storstad för att
utöva sitt skapande- Biblioteket är idag en arena för konstnärligt skapande. Ha budget för att
det kan komma inspiratörer och visa upp
(UC/UG) De flesta företagare har inte alltid de högsta betygen i teorin, är entreprenörer med
många idéer. Många av de kommer som unga till våra verksamheter.Ex. UC/UG Puls –
Besöker idag idrottsföreningar prova på utan krav på medlemskap
Förebilder – P:T som nu har vikariat i Jönköping, en boxare med eget namn.
Ger nycklar till att hitta sin framtid.
Finns idéer hos ledamöter åka runt till kontaktnät m unga o knyta kontakter.
(Förvaltning) Våra egna yrken/näringar. Sysselsättning på fria tiden. Hus med möjlighet till
konstnärligt skapande.

Målets effekt för verksamheten- Skapa ännu mer sammanhang, föredömen och inspiration inför
framtida möjligheter och val i livet
Nämnd 5/9:
Förebilder, mötesplatser, inspiration inför framtiden. Ge nycklar till framtiden.
Meriterande med föreningsengagemang i framtida yrkesroll. Mötesplatser skapar sammanhang. Krav
och delaktighet
Kultur- och fritidsnämndens beredning 3/10, beslut nämnd 17/10 KFN mål 2 2020-2022
2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och
framtida yrkesliv
Förtydligande av mål 2– Vi skall medverka till att skapa goda samhällsmedborgare genom ett rikt liv
på fritiden och erbjuda ett smörgåsbord. Exempel på detta är att medverka till att få fungerande
människor som är del av sammanhang, kamratanda, trivsel, lära sig. Vem du än är, var du än bor skall
det finnas en förening för dig. Vi kan exempelvis anordna föreläsningar o samverka med olika
nämnder, utveckla ledare.
Mätbarhet: Måluppfyllelsen för mål 2 kan definieras genom dels ökat antal besökare, särskilt för barn
och unga, men även ökad aktivitet med den önskade effekten att ungdomars hopp och visioner om
framtiden utvecklas positivt.
Kommentar 17/10: Målet motverkar utanförskap. Finns engagemang hos unga när det gäller, ex.
kring klimatfrågan. Verksamheter träffar de unga. Hur nå de som inte är med? Alla måste känna att
de har rätt att vara med.
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Hur kan Kultur och fritidsnämnden bidra till följande mål? Själva och/eller tillsammans med andra?
KF mål 3. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett
rikt kulturliv – för en god hälsa
Dialog 16/5








Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet, genom att erbjuda
upplevelser för individen gynnas en god hälsa.
Stödja och utmana studieförbund.
Stödja spontana aktiviteter, skall vara lätt att skapa.
Spontan+ träff+ organiserad fritid - 0-100 år.
Underlätta skapa mötesplatser för personer med psykisk ohälsa.
Skapa mer feelgood idrott, även kulturliv- öppet för alla, verka för att föreningar erbjuder till
alla. Uppsamlingsheat för de som inte är lika bra – idag mycket tävlan och krav på högt
engagemang.
Tillsammans med andra kommuner, ex kultur arrangemang. Ha hela kommunens perspektiv.

Exempel från verksamheten Kultur- och fritidsförvaltningen 5/9:







(Bibliotek) Biblioteket öppet för alla utan krav. En arena för spontankultur – för sig själv och
andra. Mätbart exempelvis. X antal arrangemang utförs av medborgare – kräver budget avsatt.
Makerspace är en spontan aktivitet.
(UC/UG) Ex. UC/UG Puls – ungdomar får testa på. Ungdomar får också själva planera och
förbereda aktiviteter. Behövs mål och medel avsatt för detta. Vi har en aktiv fritid, behöver
även aktiv kultur.
För en god hälsa – svårt för icke organiserad verksamhet att komma åt lokaler, kunna verka
utan krav.
Nycklar till hälsa, särskilt för unga men gäller alla, finnas i ett sammanhang, att du syns

Målets effekt för verksamheten: Fler arenor utan krav, fler tar del av och deltar, mår bättre.
Nämnd 5/9
Synliggöra, tillsammans skapa/utveckla spontana mötesplatser, möjlighet till en aktiv fri tid. För att
må bättre/ för ett bättre välmående – inte bara fysisk hälsa. Vad bidrar till en god hälsa? Delaktighet i
samhället och föreningslivet
Kultur- och fritidsnämndens beredning 3/10, beslut nämnd 17/10 KFN mål 3 2020-2022
3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet
för en god hälsa och ett eget välbefinnande
Förtydligande av mål 3– genom dels utveckling och ökade förutsättningar för spontanarenor, ex
Makerspace och andra mötesplatser utan krav på organisering, men även stöd till ny organisering, ex
basketförening, förväntas upplevelsen av utbudet utvecklas positivt. Detta kan även uppnås genom
ökad aktivitet för att inhämta synpunkter, ex kulturting.
Mätbarhet: Måluppfyllelsen för mål 3 kan definieras genom dels ökat antal besökare, särskilt för de
aktiviteter som samskapats i någon form men även ökat deltagande i de aktiviteter som syftar till att
inhämta synpunkter på utbudet, ex. kulturting. Effekten för målet förväntas bli en förbättrad
upplevelse av hälsa och välbefinnande vilket exempelvis kan ses i folkhälsoenkät ung men även i mer
informella avstämningar i verksamheterna.
Kommentar 17/10: Viktigt vara aktiv hela livet (se Linköping)
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Hur kan Kultur och fritidsnämnden bidra till följande mål? Själva och/eller tillsammans med andra?
KF mål 4. Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla
känner delaktighet och kan påverka
Dialog 16/5





Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftsaktiviteter för
alla:
o Trygga - alla skall bli sedda
o Tillgängliga – kommer dit du skall samt kunna komma in i lokalen
Delaktighet – den demokratiska processen både inom idrott men också samhällsutveckling Att
kunna påverka.
Beslut – tas idag med hänsyn till jämställds och jämlikhetsperspektiv. Ha med i krav för
bidrag i större utsträckning.

Exempel från verksamheten Kultur- och fritidsförvaltningen 5/9:







(Bibliotek) Meröppna bibliotek. Utveckla den fysiska tillgängligheten.
Bemöta besökare så att de känner sig sedda – besökare inte alltid bara för att låna böcker,
också för att prata med någon. Behövs fysiska personer på plats för det.
(UC/UG) Fritidsgård Vaggeryd – idag ej attraktivt, ej tillgängligt o ej tryggt (många små rum)
Ser skillnad på de som besöker verksamheten – i Skillingaryd kommer många olika
målgrupper. Alla möts och känner sig trygga i miljön.
(Förvaltning) Attraktivitet har koppling till resurser, märks i dialog om budget.
Alla verksamheter märks. Utbudet styr inflyttning.

Målets effekt för verksamheten: Fler blir sedda, fler har möjlighet ta del av, fler kan mötas i trygga
miljöer.
Nämnd 5/9:
Kultur- och fritidsnämndens arbete påverkar. Det finns en förening för dig var du än bor. Berör alla.
Kultur- och fritidsnämndens beredning 3/10, beslut nämnd 17/10 KFN mål 4 2020-2022
4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftsaktiviteter
för alla
Förtydligande av mål 4– Genom utveckling av de platser som idag inte anses vara antingen tillräckligt
attraktiva, tillgängliga och/eller trygga, förväntas deltagare till dessa verksamheter/lokaler bli fler och
ge en mer positiv upplevelse. Exempel IP som har utvecklats. Upplevelsen kan dels vara individuell,
men verksamheterna kan även själva ha dialog och analysera utvärdera utvecklingen.
Det kan handla om att utveckla öppettider och den fysiska tillgängligheten, eller göra det attraktivt och
tryggt ur ett specifikt målgruppsperspektiv, exempelvis UG i Skillingaryd som har utvecklats.
Mätbarhet: Måluppfyllelsen för mål 4 kan definieras dels genom ökat antal besökare/deltagare, särskilt
de platser som vid mandatperiodens start som inte anses vara trygga, attraktiva och tillgängliga.
Effekten av målet förväntas förutom ökat användande av verksamheten bli en positivare upplevelse
vad gäller trygghet, attraktivitet och tillgänglighet.
Kommentar 17/10: Ex. belysning i elljusspår, friluftsgård Vaggeryd, UC-lokal.
Tomma lokaler efter kl. 17. Nya verksamheter tillgång. Tillväxt – rokader?
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Bakgrund summering:
I februari förlängdes Vaggeryds kommuns vision, Här gör vi plats för att göra skillnad, i syfte att
skapa nya mål för mandatperioden som kan hjälpa till att uppfylla visionen.
Vaggeryds kommuns övergripande mål för mandatperioden är enligt KF 2019-05-27:
Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra
mål:
Vaggeryds kommun ska vara en plats…
…med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
…med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
…med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
…som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka
Ett strategiskt utvecklingsprogram (tidigare beslutat hållbarhetsprogram) skall tas fram under hösten i
syfte att förtydliga målen som har ett medborgarperspektiv och även tar hänsyn till FNs globala mål
inom Agenda2030.
De interna finansiella målen, målen för arbetsgivarperspektiv och det egna miljöarbetet, följs upp i
samband med redovisning och rapportering.
Samtliga nämnder och bolag skall bidra till alla fyra övergripande mål genom att formulera
nämndmål. Nämndmålen redovisas i Programbudget i fullmäktige i november och skall vara
formulerade i oktober.
Nämndmålen kan vara ettåriga eller hålla flera år över mandatperioden och skall peka på någon form
av effekt för kultur- och fritidsnämndens målgrupp och visa någon form av utveckling. Målen skall
vara få, övergripande och mätbara och ge verksamheterna möjlighet att bidra med aktiviteter i syfte att
skapa nytta för kultur- och fritidsnämndens målgrupper.
Under målens interna remissomgång inhämtades de olika nämndernas möjligheter till att bidra till de
fyra övergripande målen.
Den 16 maj förde kultur- och fritidsnämnden dialog kring fullmäktiges nya målförslag inför fortsatt
arbete efter sommaren,.
Den 5 september formulerade nämnden förslag till nya mål och gav beredningen i uppdrag att arbeta
vidare för ett slutligt förslag till beslut.
Den 3 oktober förde beredningen dialog och enades om ett slutligt förslag till mål inför beslut i
nämnden den 17 oktober.
Den 17 oktober beslutade nämnden att godkänna 4 nya nämndmål för mandatperioden.
Målen ingår i Programbudget 2020.
Delmål och mätbarhet för uppföljning av måluppfyllelse ska tas fram i början av 2020.
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